
)) هذه بدل من الله. و يجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف( رب (   
 سبق الكل م عليهمككا كككثيراوالسماوات الرض ))تقديره هو رب. (( 

وقكوله مكا بينهمكا أي مكن المخلوقككات العظيمككة الكتي نعلمهكا والكتي ل
نعلمها. وقد سبق لنككا أن كككون اللككه عككز وجككل يجعككل مككا بيككن السككماء
والرض قسككيما للسككماوات و الرض يككدل علككى عظككم مككا بينهمككا مككا

المخلوقات التي لم نصل إلى الن إلى غايتها. 
)) قال المؤلف الغالب على أمره. و هذا أحد معانيالعزيز و قوله ((  

العزيز لن العزيز له ةثلةثة معككاني : العزيككز بمعنككى ذو القككدر والشككرف
العزيز بمعنى القهر والغلبة العزيز بمعنى الككذي يمتنككع أن ينككاله السككوء
مأخوذ من أرض عزاز أي صلبة ل تؤةثر فيها الفؤوس. إذا العزة لها ةثلةثة
معاني عزة القدر وعزة القدر وعزة المتناع يعني يمتنع أن يناله السوء

سبحانه وتعالى. 
 يعني الكثير المغفرة و لنا أن نجعلهككا أيضككا نسككبةالغفار ))و قوله (( 

أي أنه موصوف بالمغفرة دائما فما أكثر من يغفككر اللكه لهكم ومكا أككثر
الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. و هنا قرن العزة بالمغفرة فأكسككب
معنى ةثالثا غير العزة و المغفرة و هي أنه مع عزتككه وغلبتككه وقهككره هككو
مع ذلك غفار بخلف من يتصف بالعزة من المخلككوقين فككإنه قككد يكككون
العزة تغلب مغفرته أو من يتصف بالمغفرة فيكون عنده ضعف و ليس
عنده عزة فإذا  اجتمعت العزة والمغفرة حصل من ذلك معنككى مركككب

من اجتماعهما و هو أكل ممن لو انفرد أحدهما.....
و ل شك أن غلبة المغفرة فيها نقص و غلبة العزة على المغفرة فيهككا 

نقص فإذا اجتمعا جميعا صار هذا أكمل أي أن عزته و غلبتككه و قهككره ل
تخلوا من مغفرة طيب. 

. ((قل لهضضم هضو نبضضأ عظيضضم أنتضضم عنضضه معرضضضون ))يقول ((  
النبأ أي النبأ الذي أنبأتكم به والذي جئت به منككذرا نبككأ عظيككم. هو ))

((  عضضمبمعنى الخبر لكنه ل يكون إل في المر الها م قال الله تعالى : 
 فالنبأ خبر لكنه في المور الهامككة.يتساءلون عن النبأ العظيم  ))

 وهككو القككرآن وقككد وصككف اللكهعظيم ))و وصف الله هذا النبأ بأنه (( 
القرآن بأنه عظيم و كريم و مجيد لنه يتصف بهذه الصفات و مككن أخككذ

أنتم عنه معرضضضون ))به ناله من هذه الوصاف بقدر ما أخذ به. (( 
أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بمككا ل يعلككم إل بككوحي. قككوله ((

 جملة استئنافية يراد بها شككدة الشككناعة علككىأنتم عنه معرضون ))
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هؤلء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسككلم فهككم مككع هككذا النبككأ
العظيم لم يقبلوا عليه بل أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولككم يقيمككوا لككه

 يعنككي هككذا((  ما كان لي من علم بالمل العلى )).وزنا يقول : 
ن النبأ العظيم ل يمكن لي أن آتي به من عنكد نفسكي لن ليكس لكي م

 يعنككي الملئكككة فهككم مل لكنهككم فككوق إذ أنالعلى )) بالملعلم (( 
الصككل فككي مسككاكنهم السككماوات و لكككن ينزلككون إلككى الرض لداء

((  مضضا كضضان لضضي مضضن علضضم بضضالملالوظككائف الككتي كلفككوا بهككا. 
 أي الملئكة إذ يخصمون في شأن آد م حين قل الله تعالىالعلى  ))

 إلككى آخككره. الصككحيح أن: ((  إني جاعل فضضي الرض خليفضضة  ))
معنى الية أعم مما قاله المؤلككف يعنككي مككا كككان لككي مككن علككم بككالمل
العلى إذ يختصمون في شككأن آد م و فككي الككدرجات العل و غيرهككا ممككا

 أفادنككاإنمضضا ))يختصم فيه الملئكة و يرجعون فيه إلى اللككه. يقككول (( 
إل إلضضي يضضوحىالمؤلف أن إن هنا نافية وهو أحد معانيهككا. و قككوله (( 

 هذه هي التي دلت على أن إن نافية إل أنمككا أنككا أي أنككي نككذيرإنما ))
مبين قوله أي أني تفسير لنما أنا لن أصله أني لكن دخلت مككا الكافككة
على أن ولما دخلت ما الكافة على أن أبطلت عملها أليس كذلك ؟ ةثككم
لما دخلت عليها لز م أن ينفصل الضمير المتصل أين الضمير المتصل ؟
مير مير. والض أني هذا الصل تخلى معنا أن فصكلت الن بيكن أن والض
المتصل إذا وجد ما يفصله عما اتصل به صار منفصل. لنه متصل علككى
اسمه فإذا وجد ما يفصله عن ما اتصل به وجككب انفصككاله. فهنككا تكككون

ن إذا جكاءت إلأنا  هي الياء في قول المؤلف أني طيب إل أنمكا أنكا لك
أنما أنا تكون أشد تأكيدا للحصر لن الحصر الن استفدناه من قككوله ((

 و استفدناه أيضا مككن قككوله أنمككا أنككا نككذيرإن يوحى إلي إل أنما ))
مبين فحصر حال النبي صلى الله عليه وسككلم بككأنه نككذير مككبين. و هككذا
الحصر كما تعلمون حصر إضافي. أي إنما أنا في هككذه المسككألة خاصككة
وهو الوحي نككذير مككبين وإل فككإنه بشككر ينسككى ويأكككل ويشككرب ويبشككر

 قال المؤلككفمبين ))فالحصر إذن إضافي بحسب السياق. و قوله (( 
بين النذار و الصواب مظهر إنما أنا نذير مبين أي مظهككر وليسككت مككن
أبان اللزمة بل هي من أبان المتعدية لن كلمة أبان تكككون لزمككة كمككا
تقول أبان الصبح أي ظهر و تكون متعدية كما لو قلككت هككذا مكبين لهككذا

أي مظهر له فالصواب أن مبين هنا بمعنى مظهر. 
إذ قال ))إذ قككال فأفادنككا رحمككه اللككه أن ((  ةثم قال المؤلككف اذكككر 
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إذا قال ربك للملكئكة إنضضي خضضالقمتعلق بمحذوف تقديره اذكر. ((
 ،بشككراإنضضي خضضالق بشضضرا )))) هككو آد م و قككوله (( بشرا من طين

ومفعول به لخكالق لسكتكمال شكروط العمكل فكإذا سكويته أتممتكه (( 
 فصككار حيككا إلككى آخككره قككالفيه من روحي )) أجريت (( نفخت ))

المؤلف و نفخت فيه من روحككي قككال أجريككت و كككأنه رحمككه اللككه أول
معنى النفخ بالجراء ولكن هذا خلف ظاهر الية فظككاهر اليككة أن اللككه
تعالى نفخ فيه من  روحه وهذا النفخ نثبته على ظككاهره لكككن بككدون أن
يكون مماةثل لنفخ المخلوقين. و تفسيره بالجراء تفسير باللز م لنه إذا
نفخ فيه الروح لز م أن تجري في البدن و تسككري فيككه. قككال و قككوله ((

 )) قال المؤلف إضافة الروح إليه تشريف لد م نعككم يعنككيروحي من
الروح ليس المككراد مككن جككزء منككي ولكككن المككراد مككن روحككي أي مككن
الرواح الككتي خلقتهككا وأضككافها اللكه إلككى نفسككه تشككريفا وتعظيمككا كمككا

 وكمككا أضككاف المسكاجدوطهر بيتي ))أضاف البيت إليه في قوله (( 
 وكمككا: ((  ومن أظلم ممن منع مسضضاجد اللضضه  ))إليه في قوله 

: ((  هذه ناقة الله لكضضم آيضضة  ))أضاف الناقة إليه في قوله تعالى 
فالمضاف إلى الله إذا كان مخلوقكا فكإن أضكافته إليكه تككون مكن بكاب
اب التشريف و التعظيم إذا كان هذا خاصا , أما إذا كان عاما فهو مكن ب

: ((  وسخر لكم ما في السماوات وماالشمول و العمو م كقوله 
: (( فإذا سضضويته ونفخضضت ةثككم قككال في الرض جميعا منه  )).

 قال والروح جزء منككه لطيككف يحيككى بككه النسككانفيه من روحي  ))
بنفوذه فيه. الروح جسم لطيف يحيا به النسان و لو قال المؤلف يحيككا
به الكائن الحي لكككان أعككم لن النسككان لككه روح و البهككائم لهككا روح. و
قول المؤلف جسم لطيككف : أمككا كككونه جسككما فككأنه ةثبككت فككي القككرآن
الكريم أنها تقبض و توفى و ةثبت في السنة أنها تكفن و تلف في الثوب
في الكفن إما من الجنة و إما من النار. و هذا يدل على أنها جسم لكنه
جسم لطيككف ل يككرى بككالعين. إذا حككل فككي الجسككد حككي وإذا فقككد مككن
الجسد صار الجسد جمادا. و نحن نشككاهد الن ممككا يصككنعه الدمككي مككا
يكون مثل هذا إذا كان عنككدك سككالب و مككوجب فككي الكهربككاء و اتصككل
بعضهم ببعض اشتعل يشعل هذا اللمبة الكككبيرة. و هككو  شككيء مككا يككرى
بالعين و إذا فقد انفصل فقد هذا و هو من صنع البشككر. فكيككف بككالمور

((  ويسألونك عضضن الضروح قضلالخارقككة الككتي ل يعلمهككا إل اللككه : 
 و هككذا الككذي فسككر المؤلككف الككروح بككه هككوالروح من أمر ربي  ))
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أحسن ما قيل في تفسير الروح.
 فعل أمر ماضيها وقع وقعوا ))  (( فقعوا له ساجدين ))يقول ((  

سضضاجدين ))مضارعها يقع و الوقوع يعني معناه خروا علككى الرض (( 
قال المؤلف سجود تحية بالنحناء أما قوله سجود تحية فل شك أن هذا
مراد يعني ل سجود عبادة وأما قوله بالنحناء ففيه نظر لن السجود هو
الوقوع على الرض و هو ظاهر الية. و لكن يقال إن هذا السجود كككان
جككائزا السككجود للغيككر تحيككة  كككان جككائزا و لكنككه نسككخ بعككد ذلككك. ((

 محلها من العراب من أي ؟من الفاعل في يقعون. ساجدين)) 
 فيه تأكيدان و همككا: ((  فسجد الملكئكة كلهم أجمعون  ))قال  

 هو أبو الجن كان بين الملئكة قوله هوإل إبليس ))كل و أجمعون (( 
((  أفتتخذونه وذريتضضه أوليضضاء مضضنأبو الجن دليلككه قككوله تعككالى : 

: ((  إل إبليس و الدليل على أنه من الجككن قككوله تعككالى دوني  ))
 إذن فككالجن ذريككةكضضان مضضن الجضضن ففسضضق عضضن أمضضر ربضضه  )).

الشيطان و النس ذرية آد م نعوذ بالله مككن الشككيطان الرجيككم. قككال إل
إبليس كان بين الملئكة و لم يقل المؤلف كككان مككن الملئكككة لن اللككه

ففسق عن أمضضر ربضضه )) إل إبليس كان من الجنتعالى قال (( 
إذن هو بينهم و من كان بين الناس فهو من الناس قال النبي صلى الله

 فهذا الشككيطان الككذي كككان: (إن مولى القوم منهم ).عليه وسلم 
مككع الملئكككة يتعبككد بعبككادتهم يصككح أن يشككمله الخطككاب المككوجه إلككى
الملئكة. و لهذا لمه الله على عككد م السككجود فككدل علككى أن الخطككاب

 فككيإل إبليس استكبر وكان مضضن الكضضافرين ))كان شامل له (( 
علم الله قوله في علم الله بناء على أن كان تدل على المضي و لكنككه
قد مر علينا أن كان قككد تكككون مسككلوبة الدللككة علككى الزمككان و يكككون

: ((  وكان اللهالمراد بهككا التصككاف بخبرهككا كمككا فككي قككوله تعككالى 
 كان فيما مضى بمعنى اتصككف بالرحمككة. إذا نقككولغفورا رحيما  ))

في هككذه اليككة وك ان مككن الكككافرين أي اتصككف بككالكفر و ل حاجككة أن
نقول كان في علم الله لننا نقككول إن كككان هنككا مسككلوبة الدللككة علككى

الزمن فالمراد بها مجرد التصال. 
 )) من الفاعل في كان ؟ الله لنككه قككال إذا سككويتيا إبليسقال ((  

ما منعك أن تسضضجد لمضضا خلقضضت قال يا إبليسونفخت فقعوا (( 
 نعم يعني أي شيء منعك وهككذا السككتفها م للتوبيككخ والتعجككببيدي ))

يعني كيف تمتنع لمن خلقت بيدي. فككالله تعككالى خلككق آد م بيككده و هككذا
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شرف له وأمر بالسجود له تشريفا له فما الذي منعك أن تسجد ؟ قال
المؤلف في تفسير قوله بيدي أي توليت خلقه و هذا تشريف لد م فككإن
كل مخلوق تولى الله خلقه , عفا الله عنك يا مؤلف. يقول توليت خلقه
فرارا من إةثبات اليد لله و ل شك أن هذا تحريف و أجاب عن قوله عككن
الضافة لما خلقت بيدي بأن هككذا تشككريف لد م و إل فككإن كككل مخلككوق
فإن الله قد تولى خلقه و بناء علككى كل م المؤلككف ل يقطككع لد م فضككل
عن سائر المخلوقات أليككس كككذلك ؟ مككا دمنككا نفسككر خلقككت بيككدي أي
توليت خلقه فإن الله تولى خلق بني آد م و خلق البل والبقككر والغنككم و
غير ذلك فل يبقى لد م فضل على أي أحد. بل ل يبقى لد م فضل علككى
الشيطان الذي أبى أن يسجد لن الشيطان الذي تولى خلقككه اللككه عككز
وجل ولهذا نقول للمؤلف أنه أخطأ فككي هككذا و أن معنككى اليككة أن اللككه
تعالى خلق آد م بيده و خلق غير آد م من الشككياطين و الملئكككة بكلمتككه
أي بقوله كن. أما آد م فبيده و هذا هو وجه الميزة و الخصيصككة لد م أن

توبيككخ اسككتفها مأستكبرت الن عن السجود )) الله خلقه بيده. (( 
 المتكككبرين تكككبرت عككن السككجود يعنككي أم كنت من العضضالين ))((

أحصل منك الستكبار الذي تفتعله ولست من أهله أ م كنت من العالين
الذين منزلتهم فوق لن الذي يأبى إما أن يكون في مكان أرفع فيكككون
مستحق للباء أو يكون مستكبرا يعني موضعه نككازل لكككن جعككل نفسككه
في محل عال. فالله يقول له هل أنت مستكبر أو أنك عال فككي مرتبككة
أعلككى مككن آد م بككل أعلككى ممككن أمككرك مككا الجككواب ؟ قككال المتكككبرين
فتكبرت عن السجود لكونك من العالين. و أما قول المؤلف إن العالين
هم المتكبرون فإنه يؤدي إلى أنه ل يكون فرق بين المتقابلين لن قككال
أستكبرت أ م كنت من المتكبرين هل هناك فرق ل فككرق و لككذلك يعتككبر

 أيبل أم كنت من العضضالين ))تفسيره العالين بالمتكبرين خطأ. (( 
الذين علت منزلتهم بحيث ل يوجه إليهم المر بالسجود لمن هو دونهككم
فإباء الشيطان عن السجود لد م إمككا أن يكككون لوصككف يسككتحقه وهككذا
يدل عليه أ م كنت من العككالين أو لوصككف ل يسككتحقه ولكنككه اسككتكبر و

 )). قال الشيطان جوابككاأستكبرترأى نفسه كبيرا و هذا في قوله (( 
 من آد م و هذه دعوى و كل إنسككانأنا خير منه ))على سؤال الله (( 

يضيف الشيء إلى نفسه فإنه مدعي و المدعي عليه البينة أتككى ببينككة .
 )) و لهذا نقول الجملككة هنككا اسككتئنافيةخلقتني من نارو هو قوله (( 

لبيان وجه الخيرية خلقتني من نار و خلقته من طين سبحان الله الككذي
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يخلق من النار خير من الذي يخلق من الطين مككع أن النككار الككتي خلككق
منها الشيطان ما هي نار مضيئة ؟ ليست النار المضيئة النار التي تكون
في أعلى اللهب بين الدخان و بين النار المضيئة حمككراء معتمككة طيككب.
هذا المخلوق من هذه النار يكون خيرا من المخلوق مكن الطيكن النكافع
البارد سبحان الله هذا قلب للحقائق ولهذا نقككول هككذه دعككوى مسككتندة

 البينككة ((خير منضضه )) أناإلككى بينككة زائفككة باطلككة ويككن الككدعوة ؟ (( 
 )) و هذه ليست بينة هذه حجككةوخلقته من طين خلقتني من نار

عليه وليست حجة له. و قد ذكر أهل العلم في هذا المقا م بيككان أن مككا
خلق منه آد م خير مما خلق منه إبليس. 

 أي مككن الجنككة و قيككل مككنمنهضضا )) فضضاخرجقككال اللككه تعككالى ((  
فاخرجالسماوات وأيهما أقككرب ؟ الملئكككة كلهككم فككي السككماوات (( 

 )) أيفإنك رجيضضم أي مككن السككماوات هككو أقككرب للفككظ (( منها ))
مرجو م فعيل بمعنى مفعول ومعنى مرجو م أي مطرود مبعد كمككا يبعككد
النسككان إذا رجككم. و أنتككم تعلمككون أن الرجككل إذا أراد أن يبعككده كككثيرا
صحنا به أول فكإذا هكرب اتبعنكاه الحجكارة فككان هكذا أشكد إبعكادا و إن
عليك لعنتي إلى يو م الككدين عليككك حاقككة عليككك لعنككة اللككه أي طككرده و
إبعاده إلى يو م الدين يو م الجزاء وبعد يو م الدين تككزل اللعنككة ؟ ل تككزل
لكنها إذا امتدت إلى يو م الدين فمعناها أنه قانط من رحمة الله والعياذ

: ((  قال رب فضضأنظرنيبالله ل يمكككن أن يرحككم أو تنككاله الرحمككة 
(( فإنضضك مضضن المنضضذرين أي النككاس. قككال : إلى يوم يبعثون  ))

 نعم طلب منه الله أن ينذره إلى بعثإلى يوم الوقت المعلوم  ))
إلى يضوم الضوقتالناس فهل أجابه الله إلككى طلبككه ؟ أجككابه اللككه (( 

 )) قال المؤلف وقت النفخة الولى أي قبل البعث لن الناسالمعلوم
ل يبعثون إل في النفخة الثانية. لكنهم يصككعقون فككي النفخككة الولككى. و
هو أي الشيطان إنما يريد أن يبقى تحتى ل يبقى من بني آد م أحككد لنككه
صار في نفسه غل و حقد عظيم على آد م و ذريته .كيككف هككم يسككجدوا
له و كيف حكم بالكفر صار في قلبه أو نفسه لننا ل ندري أن لككه قلككب
صار في نفسه غل وحقد فسأل الله أن يبقيه إلككى يككو م البعككث فأجككابه
الله أن يبقى إلى يو م الوقت المعلو م ؟ و إجابة الله إياه لحكم عظيمككة

نذكرها إن شاء الله عند الكل م  عن الفوائد.
(( قضضال فبعزتضضك لغضضوينهم أجمعيضضن إل عبضضادك منهضضم 

 )) لغككوينهم يحتمككل أن تكككون البككاءفبعزتك قال (( المخلصين  ))
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للقسم و يحتمل أن تكون للستعانة. فإن قلنا أنها للقسككم فقككد أقسككم
بعككزة اللككه و اختيككاره القسككا م بككالعزة لن العككزة فيهككا الغلبككة فأقسككم
بوصف لله يكون به الغلبة. و إن قلنا أنه للستعانة فظاهر أن الستعانة

أجمعيضضن )) لغوينهمبعزة الله الككتي إذا أعككان بهككا العبككد غلككب. (( 
الل م في قوله لنغوينهم تؤيد أن البككاء هنككا للقسككم لن هككذا هككو جككواب
القسم. و أغوينهم أي أسلك بهم طريككق الغككي و هككو خككالف الرشككد إل
عبادك منهم أي من بني آد م المخلصين الككذين أخلصككتهم و هككذا كقككوله

: ((  إن عبادي ليس لك عليهم سضضلطان إل مضضن اتبعضضكتعالى 
 من الغاوين  )).

: ((  فالحق والحق أقضضول لملن جهنضضم منضضكقال الله تعالى  
 )) هككذا مبتككدأ لكنككهفالحق قال (( وممن تبعك منهم أجمعين  ))

متضمن معنى القسم بدليل أنه أخبر عن الجواب القسم و هو قككوله ((
 و قد عربه المؤلكف قكال المؤلكف بنصكبهما. كيكف ؟جهنم )) لملن
 )) طيككب و رفككع الول و نصككب الثككانيفالحق والحق أقضضولقال (( 

قال فالحق والحق أقول نعم فنصككبه بالفعككل بعككده و نصككب الول قيككل
بالفعل المذكور و قيل على المصدر أي أحككق الحككق و قيككل علككى نككزع
حرف القسم و رفعه على أنه مبتدأ محككذوف الخككبر أي فككالحق منككي و
قيل فالحق قسمي و جواب القسم لملن. إعرابات متعككددة. بنصككبهما
نقول الثاني نصبه بالفعل بعده و هو واضح. الحق أقول لن الفعل بعده
لم يستكمل مفعوله و لم يجد مفعول له إل الحق الككذي سككبقه. طيككب.
يعني الحق الثانية منصوبة بأقول على كل حال الخلف في الولككى امككا
منصككوبة و إمكا مرفوعكة نصككبها : فيكه أوجكه قيككل بالفعككل المكذكور أي
فالحق أقول و الحق أقول فيكون الحق الولى و الثانية منصوبة بككأقول
كما لو قلت زيدا و عمرا ضربت , فزيدا و عمككرا منصككوبان بضككربت إذا

الحق و الحق منصوبان كليهما بأقول طيب.
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